
หน้า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

******************************* 
               
รายนามผู้เข้าประชุม   

๑. ผศ.สกล   นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารยกุ์ลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๕. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๙. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๐. นายยงค์ยุทธ ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
 กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าง ๑ ตําแหน่ง เนื่องจากลาออก   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนคณาจารย์
จํานวน ๑  ท่าน ตามคําสั่งฯท่ี ๒๓๙๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  เปลี่ยนจากอาจารย์ธีรพจน์  แนบเนียน   
เป็นอาจารย์ปิยะพงษ์  แดงขํา  เนื่องจากย้ายไปช่วยราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประชุม 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 



หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     

 
 ๑.๒ เรื่อง การเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตําแหน่งว่าง
จํานวน ๑ ท่าน  เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๓๐ น.  นั้น มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเปน็กรรมการประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายทวี  จันทร์สกุล คือ นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
      ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง แจ้งปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เฉพาะครึ่งปีหลงั   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง สรุปจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๕ เรื่อง สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนท่ี ๒ ด้านการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕       
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       ท่ีประชุม รับทราบ 
  ๑.๖ เรื่อง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๗ เรื่อง  ผลการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายผู้สอน สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ท่ีได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลา ๕ ปี จํานวน ๑๓  ท่าน  ดังรายละเอียดในเอกสาร
การประชุม 
      ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๘ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายนอก รอบสาม เพ่ือรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินคุณภาพ
ได้ระดับดี  คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐  ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเม่ือเทียบกับคณะอ่ืน   ส่วนท่ีต้องท่ีปรับปรุงตามผลการ
ประเมินคือการพัฒนาบุคลากรให้มีตําแหน่งทางวิชาการ และเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
       ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  ประธาน ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
เอกสารหน้า ๒๒ - ๒๖   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข  



 หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
  ๓.๑  ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสทุธิ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๒๕ ข้อ ๕.๒ เรื่อง
การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดโดย สํานกัสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี     ราชมงคลธัญบรุี  โดยมีอาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศฯอีก ๓ ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้ง
นี้ด้วย จากการศึกษาดูงานสถานประกอบ ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท เด็นโซ ่ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป  พบว่า สถานประกอบการเข้าใจบริบทการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างด ี หากในอนาคตคณะหรือวิทยาลัยเทคนิค
ต้องการดําเนินการในรูปแบบสหกิจศึกษา ขอแนะนําบรษัิทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ ทาง
บริษัทฯ   รับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ปวช.  ปวส. จนถึงระดับปริญญาตร ี  
  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์ คณบดี ประธาน  ชี้แจงว่าหากมีการจัดโครงการให้ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา
อีกคณะฯยินดีให้การสนับสนุนคณาจารย์ทุกท่าน ครั้งนี ้ ขอขอบคุณอาจารยส์าขาวิชาวศิวกรรมสารสนเทศฯท่ีไปเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์กับคณะและนักศึกษามาก 
  นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ิมเติมว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาได้นั้น
เป็นเรื่องท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ในภาพรวมของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี การจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาตามโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะใช้วิธีการรับสมัครนักศึกษาท่ี
สนใจซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นนักศึกษาท่ีมีงานทําแล้ว ส่วนท่ีสองจะเป็นนักศึกษาท่ียังไม่มีงาน
ทําจากนั้นก็นํานักศึกษามารวมกลุม่กัน โดยเชิญสถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบแต่ละแห่ง นอกจากนี้ยังมีระบบทวิภาคี โดยกําหนดให้นักศึกษาระดับ ปวส. เรียนท่ี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจํานวนหนึ่งภาคการศึกษา ส่วนระยะเวลาท่ีเหลือให้ออกไปฝึกกับสถานประกอบการ ซึ่งใช้
วิธีการเดียวกันคือรับสมัครนักศึกษาท่ีสนใจและเชิญสถานประกอบมาคัดเลือกนักศึกษา  ท้ังนี้ การเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือ นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งจะมีความถนัดและมีทักษะความ
เชี่ยวชาญทางด้านฝีมือแรงงานมาก ส่วนความรู้ทางทฤษฎีไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้   
ทําให้นักศึกษาไม่ค่อยสนใจศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษามากนัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนประกอบอีกเช่นผู้ปกครอง
จะไม่สนับสนุนเนื่องจากความห่วงใยในตัวบุตรหลานท่ีต้องไปอยู่ไกลบ้าน  
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาฤดู
ร้อน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวชิา
ท่ีเรียนทฤษฎีอย่างเดียวกําหนดคะแนนเป็น 60:40 ส่วนรายวิชาท่ีเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ กําหนดคะแนนเป็น 80:20
หรือ 70:30 และกรณีนักศึกษาติด I หรือ ร  ไม่ต้องใส่คะแนนระหว่างภาค ท้ังนี้ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ทบทวนให้คณาจารย์ภายในคณะทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  



 หน้า  ๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ 
  มติท่ีประชมุ  ให้คณะพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัตแิละคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่น และผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหัวหน้าสํานักงานคณบดีเป็นเลขานุการ ท้ังนี้
มอบให้ ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์  ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสํานักงานคณบดี ดําเนินการ
คัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ และคณบดดีําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕.๒ นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  ขอชมเชยการดําเนินงานตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งได้คะแนนสูง แต่ยังมีข้อปรับปรุงซึ่งต้องให้ความสําคัญต่อการดําเนินการเพ่ือให้ผล
คะแนนเพ่ิมข้ึนใน  ๒ ประเด็น คือ  การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและการพัฒนาอาจารย์
ให้มีผลงานทางวิชาการ   
 ในส่วนของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นแผนของมหาวิทยาลัยฯนั้น ขอเสนอแนะนําเรียนมหาวิทยาลัยฯผ่านคณบดี ในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในระดับท่ีทํางานได้  หากประเมินผลตามตัวชี้วัดอาจจะไม่ผ่านเหน็ควรปรับ
เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารในภาษาอาเซียน ซึ่งเป็นการเปิดกว้างไม่เน้นเฉพาะเจาะจงต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ ส่วนอาจารย์และบุคลากรยังขาดสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องพัฒนาอย่างจริงจัง โดยการวัด
และประเมินผลความรู้ความสามารถ ซึ่งเห็นว่าหากพัฒนาคณาจารย์ได้แล้วนักศึกษาก็สามารถพัฒนาสมรรถนะทาง
ภาษาได้เช่นกัน 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ นายจิตรเสน  จุติมา  เสนอเรื่องการเปิดสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวม  ๖ หลักสูตร  จัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา หลักสูตร
ส่วนใหญ่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์  หากเป็นไปได้จะขอความอนุเคราะห์คณบดีในการใช้บุคลากรของ
คณะเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ  เนื่องจากคณาจารย์มีศักยภาพความพร้อมด้านวุฒิการศึกษาและมีตําแหน่งทาง
วิชาการ  
 ๖.๒ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกในรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาแกน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องขอเบิก ในส่วนนี้จะจัดสรร
งบประมาณไว้ท่ีคณะหรือสาขาวิชา  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
 นอกจากนี้ ขอเสนอแนะให้คณะพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
โดยเฉพาะบริเวณชั้น ๓  ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องเรียนเพ่ือทําโครงงานพิเศษ จึงทําให้พ้ืนและบริเวณทางเดิน
ไม่สะอาด ถังขยะมีขยะและเศษอาหาร  ไม่มีแม่บ้านไปทําความสะอาด   

  



หน้า  ๑๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๕ กรกฎาคม   ๒๕๕๕     

 
 
 ๖.๓  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ เสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องความสะอาด
ตั้งแต่บริเวณทางเข้าชั้นล่างหน้าคณะ พบว่าสกปรกมาก ในเรื่องของกลิ่นหม่ินพบว่าลดลง ส่วนการจัดระเบียบการ
จอดรถบริเวณหน้าคณะยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมและมีรถจักรยานยนต์เข้ามาจอด
เพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของการจัดกิจกรรมรับน้องไม่ทราบว่านักศึกษาได้ขอใช้อาคารหรือพ้ืนท่ีหรือไม่  รวมท้ังระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมคณะได้ดูแลในเรื่องนี้อย่างไร 
 ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ ชี้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯได้กําหนดการจัด
กิจกรรมรับน้องไว้ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ได้กําชับให้อาจารย์ทุกท่านช่วย
ดูแลนักศึกษาไม่ให้จัดกิจกรรมท่ีอาจส่งผลเสียหายหรือมีความรุนแรง   รวมท้ังห้ามนําเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เข้ามา   
ในส่วนตัวของกระผม ผศ.หิริญ  เกิดศิริ  ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเท่าท่ีจะทําได้ในการ
ควบคุมกําชับดูแลในทุก ๆ จุดท่ีนักศึกษาจัดกิจกรรม  ส่วนการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีและรูปแบบกิจกรรมนั้นนักศึกษาได้
แจ้งและทําหนังสือขออนุญาตแล้ว  ท้ังนี้ ยอมรับว่ามีบ้างท่ีนักศึกษาไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพกฎ ระเบียบ  
 นอกจากนี้ยังขอเสนอแนะให้คณะฯ กําชับนักศึกษาในเรื่องของการแต่งกายท่ีถูกระเบียบหรือเหมาะสม
ซึ่งถือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
 ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผูแ้ทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการแต่งกาย โดยทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศฯ ได้ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ทุกท่านเข้มงวดในเรื่องการแต่งกายโดยเฉพาะ
นักศึกษาปีท่ี ๑ ของสาขาวิศวกรรมสารสนเทศฯจะกําหนดให้ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวและผูกเนคไท  หากสาขาวิชาใด
ประสงค์จะใหช้่วยดูแลในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาก็ยินดีให้ความร่วมมือ 
 ๖.๔ ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ เสนอเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดเสวนาวิชาการสืบสานศิลปกรรมเมืองละโว้ เรื่อง 
อิทธิพลตะวันตกต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมและผังเมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในวันพุธท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
 ๖.๕ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ เสนอให้คณะจัดหาห้องพักรับรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพบปะสังสรรค์ หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีขนาดห้องไม่ใหญ่มากนัก   
 ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เพ่ิมเติมว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีคณะควรจะจัดหา
ห้องสําหรับรับรองแขกหรือผู้ท่ีมาติดต่อคณะ 
 ๖.๖ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ เสนอเรื่องการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสาขาวิชา เห็นควรให้คณะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในส่วนท่ีเป็นการดําเนินงานของคณะไว้
ล่วงหน้า  เพ่ือท่ีสาขาวิชาจะได้นําไปเป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอเจ้าหน้าท่ีจัดหาให ้
 
 
 



หน้า  ๑๒ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     

 
 
 ๖.๗ อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย  ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอให้คณะพิจารณาแก้ปัญหากรณี
นักศึกษาได้รับเงินเดือนต่ํากว่าวุฒิการศึกษาท่ีได้รับ โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  
 ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ชี้แจงว่าทางคณะฯได้ประชาสัมพันธ์การรับรอง
วุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทางเว็บไซต์ของคณะ รวมท้ังเสนอโครงการเปิดบ้าน
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเพ่ือนัดพบสถานประกอบ ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
   
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
                               
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูร้ายงานการประชุม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


